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Eventos do CIDEHUS / Events organized by CIDEHUS:
03 e 04.Dezembro.2015
VIII Jornadas Luso-Espanholas de História
Medieval
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
Saber mais...

04.Dezembro.2015, 17h00
Textos franciscanos, saberes coloniais e visões do
Império. Frei António do Rosário e as Frutas do
Brasil (1702), Federico Palomo (Universidade
Complutense de Madrid)

Lisboa, Instituto de Ciências Sociais - Sala 2
Saber mais...
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02 a 04.Dezembro.2015
Congresso Internacional de Judeus e Cristãos
Novos no Mundo Lusófono – Lisboa JCNL 201

ISCSP – Universidade de Lisboa

Saber mais...

02 a 04.Dezembro.2015
ICEUBI2015 - International Conference on
Engineering
Universidade da Beira Interior

Saber mais...

03.Dezembro.2015
O Estado da Índia na política global da Monarquia
Católica (1580-1640): soberania e administração,
Graça Almeida Borges | Universidade de Évora
ISCTE-IUL, Auditório C.103 (edif II, piso 1),

Saber mais...

03 e 04.Dezembro.2015
Xenografías literarias femeninas en la Europa
actual. Escritos literarios de mujeres. Testimonios y
desplazamientos en torno al Mediterráneo

Casa de Velázquez, Madrid
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10.Dezembro.2015

Representar la Virtud. Imágenes políticas en la
Edad Moderna
Escuela Española de Historia y Arqueología en
Roma-CSIC

Saber mais...

10 a 12.Dezembro.2015

Formas y usos de la memoria de las revueltas y de
las revoluciones
Casa de Velázquez, Madrid

Saber mais...

Call for articles:
20.Dezembro.2015
Revista SéMATA: A Revolução na História. Usos, significados e debates
Chamada aberta para o número temático 28 (2016): A Revolução na História. Usos, significados e
debates, coordenado por Eduardo Rey Tristán e Israel Sanmartín Barros. Este número da revista visa
oferecer um espaço para refletir sobre o conceito de revolução, tanto do ponto descritivo como do
analítico, imaginando que significados têm sido dado ao longo da história, qual a sua evolução e que
acontece com o conceito hoje.
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alemão, italiano ou galego), de qualquer área das ciências sociais e humanas, até ao dia 20 de dezembro
de 2015.
Sémata é uma revista interdisciplinar, de periodicidade anual, que publica trabalhos originais de
investigação no âmbito das Ciências Sociais e Humanas.
Contactos: Eduardo Rey Tristán e Israel Sanmartín Barros (eduardo.rey@usc.es –
israel.sanmartin@usc.es).

Saber mais...

31.Dezembro.2015
Special issue of the journal Acta Universitatis Carolinae - Studia Territorialia entitled
"Identity and Self-determination in International Affairs"
The concepts of identity and self-determination are the focus of an increasingly wide range of
social sciences and humanities, from anthropology, the political sciences, to international law and
related fields. The aim of this special volume is to bring together articles covering the dynamic
interplay of identity and self-determination as well as the role these two phenomena played in the
international affairs in the 20th and 21st centuries. Both disciplinary and interdisciplinary
comparative and case studies are welcome, to approach these issues in the context of the
broader overarching themes and topics, such as globalization, collapse of multinational states,
ethnic conflicts and diaspora relations.

Saber mais...

07.Janeiro.2015
História - Revista da FLUP 2016 (IV series, vol. 6) Aprendendo a Palavra e o Mundo.
Abordagens Históricas da Alfabetização, Educação, Globalização e Emancipação

Saber mais...

30.Janeiro.2015
Revista Estudos Ibero-Americanos Dossiê: 40 anos de independência em África
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31.Janeiro.2016
Revista Estudos Históricos – CPDOC/FGV
A Revista Estudos Históricos, uma publicação do Centro de Pesquisa e Documentação de História
Contemporânea do Brasil – CPDOC/FGV (A1 pela CAPES), é uma revista semestral dedicada à História
do Brasil vista de uma perspectiva multidisciplinar. Ela é publicada ininterruptamente pelo CPDOC desde
1988, e abre espaço para a publicação de trabalhos inéditos de pesquisadores da comunidade
acadêmica nacional e internacional, das áreas de história e ciências sociais.
O próximo nº 57 da Revista Estudos Históricos tratará do tema “Patrimônios”. O prazo para envio de
artigos vai até 31 de janeiro de 2016.

Saber mais...

30.Abril.2016
Roda da Fortuna / Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo – 2016/1

Dossiê Temático: Filosofia e História no Mundo Antigo e Medieval: um diálogo
necessário

Saber mais...

Call for papers:
Data Limite: 15.Dezembro.2015
16 a 18.Março. 2016 - Colóquio “Heraldry in
Medieval and Early Modern State-Rooms: Towards
a Typology of Heraldic Programmes in Spaces of
Self-Representation

Münster, Germany
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Saber mais...

Data Limite: 15.Dezembro.2015
25.Março. 2016 - Insularités impériales (XVIe-XIXe
siècle)

Université de Toulouse

Saber mais...

Data Limite: 31.Dezembro.2015
10 e 11.Março. 2016 - Colóquio “Artes de Cura medicinas tradicionais no século XXI ”
Museu da Farmácia
Saber mais...

Data Limite: 31.Dezembro.2015
Junho e Setembro. 2016 - Congresso Internacional
do Espírito Santo
Coimbra, Lisboa e Alenquer
Saber mais...
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Data Limite: 10.Janeiro.2015
15 a 17.Setembro. 2016 - International Conference of
Labour and Social History (ITH)
Steyr/Upper Austria
Saber mais...

Data Limite: 15.Janeiro.2015
29 a 30.Setembro. 2016 - Modération politique,
accommodement religieux : un tiers-parti
catholique en Europe (XVIe-XXe siècle)?
Université Paris-Sorbonne
Saber mais...

Data Limite: 31.Janeiro.2015
21 e 22.Abril. 2016 - Conference Nationalismus.
Europe in its Labyrinth
Universidade Católica Portuguesa
Saber mais...

Data Limite: 31.Janeiro.2015
04 e 05.Abril. 2016 - ‘Interactive Pasts’ conference.
Exploring the intersections of archaeology and
video games
Leiden The Netherlands
Saber mais...
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Data Limite: 21.Fevereiro.2016
09 a 11.Março. 2016 - International conference on
Big Data & Knowledge Discovery
DRTC, Bangalore, India

Saber mais...

Data Limite: 18.Março.2016
20 a 22.Junho. 2016 - 6th International Medieval
Meeting
Lleida
Saber mais...

Sites/Bases de dados:

Diplomata Belgica database
Les sources diplomatiques des Pays-Bas méridionaux
au Moyen Âge
The Diplomatic Sources from the Medieval Southern
Low Countries

Saber mais...
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Bolsas / Estágios / Emprego Científico /
Oportunidades / Scholarships / Opportunities:
2016-2018: Abertura da campanha de inscrições para as BOLSAS
ERASMUS MUNDUS TPTI

Saber mais...

Concurso para uma Bolsa de Investigação (mestrado) no âmbito do
projeto 'Estudo da Festa da Bugiada e Mouriscada de Sobrado'
Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Investigação para mestre,
com base na Associação Organizadora da Casa do Bugio e das Festas de S. João de
Sobrado e no CECS – Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade
do Minho, no quadro do projeto 'Estudo da Festa da Bugiada e Mouriscada de Sobrado'. O
concurso estará aberto entre 27 de novembro e 11 de dezembro de 2015. A bolsa terá a
duração de seis meses e início a 1 de fevereiro de 2016.

Saber mais...

Primera convocatoria para la presentación de Proyectos del Programa de
Cooperación INTERREG V A ESPAÑA-PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020
El plazo para la presentación de solicitudes de esta convocatoria será el
comprendido entre el 30 de octubre de 2015 y el 18 de diciembre de 2015.
Saber mais...

Programa Gulbenkian em Estudos Portugueses na Universidade de
Berkeley, Califórnia / Professores de universidades portuguesas
Estão abertas as candidaturas ao Programa Gulbenkian em Estudos
Portugueses na Universidade de Berkeley, Califórnia. O concurso destina-se a
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portuguesa, especialistas em língua, literatura, história e cultura (arte, música,
etc.) portuguesas.
O candidato selecionado receberá uma bolsa da Fundação Gulbenkian e
lecionará durante um semestre como professor visitante na Universidade de
Berkeley

Saber mais...

International Summer School "Connectivity and Change: Regimes,
Conflicts and Revolutions in Global Perspectives"
About ten years ago historians began to open up to encounters across borders and
entanglements between far-flung parts of the word. Now a lively research on transnational,
transregional, world and global history topics exists, which is not only done by senior
scholars but also by an ever increasing number of doctoral students. In that course
connectivity has become a category for describing and explaining the past, of individual
societies as well as of large-scale processes playing out at different places.
The European Network in Universal and Global History (ENIUGH) is happy to introduce in addition to its regular congresses (the last in Paris in 2014, the coming in Budapest in
2017) - a summer school for PhD students and welcomes the opportunity to organize it
together with well-known research institutes from across Europe and this time in
conjunction with the meeting of the World History Association in Gent in early July 2016.
The Call is open to PhD-students from history and related disciplines, who work in the
interdisciplinary field of writing connected stories and histories of conflict.
Deadline for applications: 15 December 2015

Saber mais...

Up to 7 Doctoral Positions "Economic Sociology and Political Economy"
(Max Planck Institute for the Study of Societies / Univ. of Cologne)
The International Max Planck Research School on the Social and Political Constitution of
the Economy (IMPRS-SPCE), conducted jointly by the Max Planck Institute for the Study of
Societies and the University of Cologne, invites excellent candidates to apply for its
doctoral program.
The graduate school features a unique curriculum of core courses, research methods,
electives, and summer school sessions. Doctoral researchers take part in the intellectual
life of the Institute and the University and can spend time at partner institutions abroad.
The working language at the Research School is English. A command of German is useful
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Candidates with a two-year master's degree or equivalent qualification in political science,
sociology, organization studies, history, or related fields are welcome to apply. They must
hold their degree before starting the position and are expected to have a strong interest in
pursuing an academic career. The positions begin on October 1, 2016.
They will be awarded for 15 months with an option for an additional 27 months. Students
working at the MPIfG receive an employment contract (Fördervertrag), students working at
the University of Cologne receive a scholarship.
The deadline for application is February 28, 2016.

Saber mais...

Lançamento de Livros / Revistas / Boletins / Índices
de Periódicos / Books launches:
Urbanisme civique en temps de crise. Les espaces
publics d'Hispanie et de l'Occident romain entre le
IIe et le IVe siècle - Laurent Brassous, Alejandro
Quevedo (eds.)

Saber mais...

Revista "Medievalismo". 25 (2015)

Saber mais...

Cursos:
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Data Limite: 22.Dezembro.2015
07 a 12.Março. 2016 - Colóquio Justicias y
transición política en el Mediterráneo ocidental.
Actores, memorias, archivos - Taller doctoral

Madrid, Casa de Velázquez
Saber mais...

Programas / Candidaturas / Programmes:
Congressos nos domínios da Língua e Cultura Portuguesas

Serão selecionadas candidaturas que apresentem propostas para a organização de
congressos, colóquios, conferências e seminários que visem o desenvolvimento dos
estudos no campo das humanidades e que apresentem abordagens inovadoras sobre
temas de manifesta importância para a consolidação, progresso e difusão do
conhecimento nos domínios da Língua e da Cultura Portuguesas, bem como à publicação
das respetivas atas em formato eletrónico.

Saber mais...
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